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Teksti: Karita Laisi Pääkirjoitus

S euratalo meille kaikille

Pidetäänkö talotalkoita vai myydäänkö talo?

Kysymys on ilman muuta provosoiva, 
mutta silti aiheellinen.

Monelle nuorisoseuran jäsenelle seu
ratalo symbolisoi kylää ja yhteisöllisyyttä, 
se on läheinen paikka ja oma tila, johon 
liittyy rakkaita muistoja ystävien kanssa.

Kylmä totuus on kuitenkin, että on eri 
asia antaa omaa vapaa-aikaansa ja työ
panostaan talon hoitoon, kuin " tykätä" 
ja kunnioittaa perinteitä fiilispohjalta. 
Yhteisomistaminen tarkoittaa kollektiivis
ta vastuunottoa ja omistajien tekemää 
työtä. Seuratalon omistavat sen jäsenet 
ja mikäli jäsenet eivät hoida taloaan, se 
rapistuu ja mätänee tontilleen. Seura- 
talon hoitaminen ei ole johtokunnan var
sinainen tehtävä vaan Nuorisoseuran 
ensisijainen tehtävä on järjestää kulttuu
rista ja sivistävää toimintaa jäsenilleen.

Vastuuta voi kantaa ja yhteisöllisyyttä 
toteuttaa monella tavalla. Jos Ohkolan 
Nuorisoseurantalo halutaan säilyttää toi
mintatilana vielä seuraavat vuodet (ei 
puhuta tulevista sukupolvista vaan täs
sä ja nyt) monenlaisia kunnostusprojek- 
teja on vedettävä läpi. Ei riitä, että jä

senet tulevat talkoisiin kun kutsutaan, 
vaan johtokuntatyöhön ja projektien 
hallinnointiin on löydyttävä riittävästi va
paaehtoisia. Talotoimikunnan työskente
lyyn voi osallistua.

Seuratalon tulevat remontit ja suuret 
käyttökulut edellyttävät valtavaa taloudel
lista panostusta vuosittain, jatkuvasti ja 
henkisten resurssien sitomista puhumat
takaan talkootyöstä. Voi hyvin kysyä, kan
nattaako kiinteistöön satsaaminen vai pi
täisikö talosta luopua ja suunnata voi
mavarat toiminnan kehittämiseen. Käsi 
ylös, ketä kiinnostaa talonhoito?

Seuratalo on rakennettu aikana, jol
loin julkisia ja yhteisiä tiloja ei ollut käy
tettävissä.

Suomalaisten seuratalojen rakenta
minen on ajoittunut muutamaan aaltoon. 
Taloja rakennettiin 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa, 1930-luvulla sekä 
sotien jälkeen; menetettyjen talojen ti
lalle. Ensimmäinen korjausaalto tuli 
1950-luvulla ja seuraava 1970-luvun jäl
kipuoliskolla sekä 1980-luvulla kun Ope
tusministeriön korjausavustukset tulivat.

Talojen rakentamiselle on siis ollut 
poliittinen ja kulttuurinen tilaus; suoma
laisen infrastruktuurin rakentaminen. 
2000-luvulla suomalainen "infra" on 
globaalisti tarkasteltuna huippuluokkaa 
ja yhteiskunta edellyttää kolmannen sek
torin toimijoilta uudenlaista osaamista ja 
palvelutuotannon sekä sosiaalistyyppis- 
ten toimintojen tuntemista. Suomalainen 
yhteiskunta ei näytä tarvitsevan nuori
soseurataloja sen kummemmin.

Jos me kuitenkin edelleen haluamme 
niiden säilyvän hyväkuntoisina ja mahdol
listavan toiminnan kylällämme, on mei
dän yhdessä tehtävä sen eteen riittävästi 
työtä. Syksyllä Ohkolan Nuorisoseura jär
jestää "taloillan", jossa kerrotaan seura- 
talon käytöstä, kunnostustarpeista ja -  
kuluista. Sinne, samoin kuin marraskuus
sa pidettävään syyskokoukseen kannat
taa tulla jos taloasian kokee tärkeäksi.

Hyvää kesää Kyläsanomien lukijoille! 
Karita Laisi

Talkootauko 19.4.2008
Nuorisoseuran talkoopäivä oli kaunis ja pihalla oli puuhaa kaiken ikäisille talkoolaisille. 
Vasemmalta oikealle: Pekka Peltoranta, Tapio 
Halla, Jari Alho, Noora Peltoranta, Pinja Alan
ko, Hanna Peltoranta ja Anssi Peltoranta.

Talotoimikunnan jäsen Susan Alho toivoo, 
että taloa voitaisiin kunnostaa yhdessä.

■



T apahtumakalenteri
O h ko la n  D ia k o n ia - ja

LÄHETYSTOIMIKUNTA

Ohkolan kesäseurat
su 17.8. klo 15 Hyökännummen kerho- 
talossa Tasalantie 2. Lähetyksen mer
keissä.

Virkistyspäivän kesäretki
ke 06.8. Meritietä Porvooseen.
Lähtö klo 7.45 Hyökännummen kerho- 
talolta, 7.50 Ohkolan Nuorisoseurantalolta 
ja 8.10 Mäntsälän linja-autoasemalta. 
Mennään bussilla Helsinkiin ja sieltä m/s 
J.L. Runeberg-laivalla Porvooseen. 
Matkan hinta 55 euroa, johon sisältyy 
matkojen lisäksi kahvi sämpylän kanssa 
laivalla, ruokailu noutopöydässä ravinto
la Hanna-Mariassa, opastettu kiertoajelu 
kaupungilla ja iltapäiväkahvit Haikon kar
tanossa.
Myös Brunbergin tehtaanmyymälässä on 
mahdollisuus käydä ostoksilla. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Lea Koti- 
luodolle p. (019) 688 9156 tai 0400 988 
878. Myös peruutukset ja mahdolliset

O h ko lan  N u o r iso seu r a  ry

Sirkus Siriuksen kevätnäytökset
pe 23.5. klo 19.30 NuorisoSirkuksen 
kevätnäytös "Circus Antique", ensi-ilta 
la 24.5. klo 13 ja 16 PikkuSirkuksen 
kevätnäytös "Satukirja" 
su 25.5. klo 13 ja 16 NuorisoSirkuksen 
kevätnäytös "Circus Antique"
Kaikki näytökset ovat sirkusteltassa 
Hyökännummen koulun pihassa.
Lippu kahteen näytökseen aikuisille 10 
euroa ja lapsille 8 euroa ja yhteen näy
tökseen aikuisille 8 euroa ja lapsille 6 
euroa. Lippuja voi varata sähköpostilla: 
sirkus@ohkolannuorisoseura.fi tai p. 050 
435 6330.

Mölkkykisat
ke 11.6. klo 19.00 pelataan turnaukses
sa Ohkolan Mölkkymestaruudesta 2008 
seuratalon pihassa. Buffetti. Kaikenikäi
set mukaan pelaamaan!

Äkkaralli
Öljymäen kesäteatterissa. Ks. sivu 10.

H y ö k ä n n u m m en  a su k a sy h d isty s  ry  

etsii O h ko lan  kylä san o m ien

TEOSTA KIINNOSTUNEITA MUKAAN 

TOIMINTAAN. KAIKKI ALUEEN 

ASUKKAAT OVAT TERVETULLEITA 

KIRJOITTAMAAN LEHTEEN JUTTUJA, 

MUTTA TARVITSISIMME LISÄJOUKKOJA 

LEHTITOIMIKUNTAAN 

SUUNNITTELEMAAN TULEVIEN LEHTIEN 

SISÄLTÖÄ JA KAIKKEA LEHDEN TEKOON 

LIITTYVIÄ ASIOITA. MYÖS 

VARAJAKAJIA TARVITAAN LISÄÄ

H y ö k ä n n u m m en  a lu e elle . 

Y h t e y d e n o t o t

K irsi Lindgren  040 524 8862.

H y ö k ä n n u m m e n  a s u k a s y h d is t y s  r y .

KERÄÄ VAPAAEHTOISTA 

KANNATUSMAKSUA, JOKA VUONNA 2007 
ON 5 EUR.

V o it  s u o r it t a a  s e n  t il il l e  

K es k i- U u d en m a a n  O su u spa n kki 

509230-28761, VIITE 233

erityisruokavaliot ilmoitettava Lealle. su 6. 7 klo 18.00, ensi-llta N
Tervetuloa mukaan. ke 9. 7 klo 19 T ue H y ö k ä n n u m m en

la 12. 7 klo 18 VANHEMPAINTOIMIKUNNAN
** su 13. 7 klo 18 TOIMINTAA MAKSAMALLA HALUAMASI

ke 16. 7 klo 19 SUURUINEN KANNATUSMAKSU
O hkolan  koulu su 20. 7 klo 18 TOIMIKUNNAN TILILLE

ke 23. 7 klo 19 509230-263063.
Liikuntasalin käyttövuorot la 26. 7 klo 18 K a ik k i  r a h a t  k ä y t e t ä ä n  k o u lu n
Ohkolan koulun liikuntasalin käyttövuorot su 27. 7 klo 18 OPPILAIDEN HYVÄKSI.
ovat nyt haettavissa lukuvuodelle 2008- ke 6. 8 klo 19 J
2009. pe 8. 8 klo 19
Hakemuksia saa koululta ja ne tulee pa- la 9. 8 klo 18
lauttaa täytettynä rehtorille 9.5. mennes- su 10. 8 klo 18 r
sä. ke 13. 8 klo 19 OKA:LLA JASENKAMPPANJA

pe 15. 8 klo 19 S e u r a n  jä s e n m ä ä r ä  on  o l lu t
** la 16. 8 klo 18 VIIME VUOSINA HIEMAN LASKEVA JA

Tiedustelut ja lippuvaraukset: 
p. 050 435 6330. 
www.ohkolannuorisoseura.fi

K y l ä l e h d e l l e  etsitä ä n  u u s ia  ja k a jia
E l o k u u s t a  lä h t ie n  s e u r a a v a t  a l u e e t  o v a t  j a k a j a a  v a i l l a : 

K o r t is t o n  k u l m a - K iv is t ö n k u l m  a ,

K a n n is t o n t ie ,

V a n h a p i r j o l a n t i e ,

S a v i p a k k a !

L ä h d e  j a k a m a a n  l e h t e ä !

L eh ti  il m e s t y y  v iis i  k e r ta a  v u o d e s s a .

J o s  o l e t  k iin n o s t u n u t , o t a  y h t e y t t ä  

H eliin  p . 040 763 8911.

NIINPÄ JÄSENHANKINTAA ON PÄÄ

TETTY TERÄVÖITTÄÄ. JÄSENMAKSUT 

ON PIDETTY KUITENKIN KOHTUULLISI

NA; HENKILÖJÄSEN 6  EUR JA PERHE- 

JÄSEN 15 e u r . K ertyvistä  jä s e n 

m a k s u is t a  MENEE SUURIN OSA KYLÄN 

OMAN VALAISTUN PURURADAN 

YLLÄPITOKULUKIN SEKÄ TALVEN 

LATUVERKOSTON HOITOKULUIHIN.

S ik si s e u r a  t o iv o o k in , että

KAIKKI JOTKA MM. HIIHTÄVÄT JA 

KÄYTTÄVÄT TALVISTA LATU

VERKOSTOA, SAMALLA MYÖS 

TUKISIVAT SEURAN TOIMINTAA 

LIITTYMÄLLÄ JÄSENEKSI.

O t a  y h t e y t t ä  s ih t e e r i  M ir ja  

K o ir ikiveen , p . 050 347 1087 /
KOIRI@SAUNALAHTI.FI
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Teksti: Arja Ylitalo

H y ö k ä p a r t io n  k e v ä t

Sanomien ilmestyessä jää partiotoiminta 
hetkeksi kesälomalle. Heinäkuussa onkin 
sitten Uudenmaan partiopiirin kesäleiri 
Hangossa. Lippukunnasta sinne on lähdös
sä 28 partiolaista. Eli isolla porukalla ol
laan menossa. Kohinakapteeni on Sabrina 
Granberg.

Mitä sitä ollaan tehty tämän kevään 
aikana?

V ilu  Ketut
Toimintaan on kuulunut leikkiä, suden- 
pentupari on opettanut uuden leikin 
laumalle. Kierrätystä, uusien ohjeiden 
mukaan. Ensiapua, harjoiteltu pikku haa
vojen ja vammojen hoitoa ja soittoa 112.

Maaliskuussa oltiin kahden yön retkel
lä "Joken metsässä". Nukuttiin puoli- 
joukkueteltassa ja tietysti oli kipinämikko- 
vuorot, se oli kova sana 7-8 vuotiaille. Ret
kellä suoritettiin loppuun Ensiapu merkki.

Yrjöpäivän juhlissa näytellään Yrjö ri
tarin kertomus.

Villi Ketut on haastanut Menninkäiset 
hyppynarukisaan ja haaste on otettu vas
taan. Kilpailu käydään to 8.5 kerhotalolla.

Laiskiaiset
Ryhmän toiminta alkaa olla lopuillaan. 
Enää on 2.luokan riihitys huhtikuussa suo
rittamatta. Toukokuussa on vielä yöretki. 
Pojat jatkavat kukin eri toiminnoissa.

M u f h n s t

Myös tämän ryhmän toiminta on loppu
suoralla 2.luokan hihityksen jälkeen.

Matkaajat
Matkaajat jatkavat tammikuussa alkanut
ta toimintaa. He ovat leiponeet sekä käy
neet pulkkamäessä ja pyöräretkellä.

M enninkäiset
Menninkäiset ovat suorittaneet retki, 
ruoka- ja salapoliisiharrastemerkit. Li
säksi ryhmä on saanut toisen johtajan 
Iina Pölläsen, Essin kaveriksi.

U usiin ryhmiin voi
ILMOITTAUTUA
Huhtikuussa aloittaa uudestaan vaeltaja- 
ryhmä toimintaansa. Ryhmän toimintata
pa on rento, hauska ja välillä hyvin haas

teellinen. Vaeltajiin voi osallistua kaikki 14 
vuotta täyttäneet eikä tarvita aikaisem
paa partiokokemusta. Tervetuloa! Vaelta- 
jaryhmää vetää Tuukka Koirikivi.

Elokuussa aloittaa uusi sudenpen
tujen ryhmä, 7-9 vuotiaat. Johtaja Anni 
Syvänen.

Myös uusi seikkailija ryhmä aloittaa 
toimintansa elokussa, 10-12 vuotiaat. 
Johtajat Antti Tikkanen ja Tuukka Koirikivi. 
Sammoiksi alkavat Antti Tikkanen ja 
Sabrina Granberg.

K iitokset
Kiitän näitä nuoria johtajia, jotka ovat 
jaksaneet vetää kolme vuotta hyvin omia 
ryhmiään eikä innostumisessa näytä ta
pahtuvan laantumista. Kiitos Ellu, Sabu, 
Antti ja Tuukka!

Kiitän myös näitä meidän uusia johta
jiamme, jotka ovat rohkeasti lähteneet 
vaativaan pestiin. Kiitos Essi, Iina, Topi, 
Iiro ja Aleksi!

Arja "Olive" Ylitalo, Hyökäpartion Ipkj. 
p. 040 564 4053

Teksti : Eija Ahtiainen

Hyökännummen koulu

K o y iy L T Ä

Kevät on jo pitkällä, ja vanhempaintoi- 
mikunta on taas toiminut aktiivisesti.

Maaliskuussa 15.3. järjestettiin kou
lulla kahvikonsertti, jossa oppilaat esiin
tyivät ja perheet tulivat kuuntelemaan 
kakkukahvien lomassa. Tämän jutun 
kuvat ovat konsertista. Konsertin järjes
telyissä vanhempaintoimikuntaa auttoi
vat reippaasti herttaiset 6. luokan tytöt, 
jotka myös hoitivat kahvitarjoilun pöy
tiin. Lämpimät kiitokset heille! Erityiskii
tokset myös 2. luokan Riikka Kokolle ti
laisuuden juontamisesta sekä kaikille 
esiintyjille mukavasta konsertista.

Toinen kevään tapahtuma on tätä kir
joitettaessa vasta tulossa: VVappuhulinat 
27.4., jonka on tarkoitus paitsi toimia 
mukavana tapahtumana, myös mahdol
listaa luokille varojen kerääminen leiri
kouluihin, retkiin ja muuhun mukavaan. 
Toivotaan että saamme taas aikaan mu
kavan yhteisen hulinan!

Kevään aikana vanhempaintoimikunta 
on keräämillään rahoilla rahoittanut mm. 
kirjahankintoja koulun tietotoreille, hank
kinut oppilaiden toivomia leikkivälineitä 
kaikille luokille välituntileikkejä varten 
sekä kustantanut kevätretkiä. Eskareille, 
L  luokille ja 2. luokille kustannettiin ret
ki Sepänmäelle ja 3.-6. luokille kustan
nettiin retki Kansallismuseoon.
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Loppukevään hankintoihin kuuluvat 
stipendit joka luokalle, hymytyttö- ja 
hymypoikapatsaat 6. luokalle sekä ruu
sut koulun keväällä jättäville 6. luokka
laisille.

Vanhempaintoimikunta on myös ke
vään aikana lähestynyt Mäntsälän kun
nanvaltuutettuja kouluasioihin liittyen. 
Otimme kantaa kouluverkosta käytyyn 
keskusteluun ennen päätöksentekoa, ja 
lähestyimme kaikkia valtuutettuja säh
köpostilla. Vaadimme opetusresurssien 
tasapuolisempaa jakamista kunnassa,

Teksti: Minna Nieminen, nelosten ope

jotta kovassa kasvupaineessa olevat Ete- 
lä-Mäntsälän koulut joissa luokkakoot 
ovat suuria, eivät joutuisi kohtuuttomien 
säästötoimien kohteeksi. Tätä kirjoitet
taessa emme vielä tiedä, onko tulossa 
lisää meidän kouluumme kohdistuvia 
säästötoimia nyt, kun Pohjois-Mäntsä- 
lään suunniteltuja koulujen yhdistämisiä 
ei tehtykään. Tulemme vielä lähesty
mään sivistyslautakuntaa ja julkituo
maan huolemme asiassa.

Seuratkaa VTK:n toimintaa koulun 
nettisivuilta http://www.peda.net/veraja/

mantsala/hyokanummi/ - sieltä valitse
malla "vanhempaintoimikunta" pääset
te VTK: n sivulle. Sieltä löytyvät seuraa- 
vien kokousten aikataulut (tervetuloa 
mukaan kokouksiin ja muuhunkin toimin
taan!) sekä myös VTK: n kokouspöytä
kirjat. Vanhempaintoimikuntaa voi myös 
lähestyä sähköpostilla: 
vanhempaintk@luukku. com

Mukavaa loppukevättä ja kesän odo
tusta kaikille toivottaen 
Hyökännummen koulun vanhempaintoi
mikunta

[rllSTORIÄÄ HELPOSTI - HYÖKANNUMMELAISiT
K ansallism useossa

Hyökännummen koulun 3.-6. luokan op
pilaat pääsivät tutustumaan Suomen 
Kansallismuseon uusimpaan osaan 
Vinttiin. 5.-6. luokat tekivät retkensä Hel
sinkiin 28.3. ja 3.-4. luokat viikkoa myö
hemmin 4.4. Vintissä tutustutaan Suo
men historian ja kulttuurin ilmiöihin käyt
tämällä käsiä ja päätä. Toiminta perus
tuu kokeiluihin ja kokemiseen.

Vintissä voi rakentaa hirsitaloa tai 
tiiliseinää, äänestää vuoden 1907 ta
paan, kokeilla liukuhihnatyötä tai kutoa 
Kansallismuseolle pitkää mattoa. Hevo
sen voi satuloida ratsastamista varten 
tai valjastaa vetämään rattaita. Erilaiset 
tehtävät opettavat kävijälle Suomen 
hallitsijat kuninkaista presidentteihin, 
Suomessa käytetyt mitat, puulajit ja 
vaatteisiin käytetyt kankaat. Siellä voi 
myös kokeilla, millaista oli työ toimistos
sa 1950-luvulla tai istua valtaistuimelle 
ja miettiä, mitä tekisi, jos olisi itsevaltias 
keisari.

Neljäsluokkalaiset kirjoittivat ajatuk
siaan retkestä. Tässä muutamia otteita 
kirjoitelmista:

Perjantaina kello 8.00 lähdimme yh
dessä kolmasluokkalaisten kanssa kohti 
Helsinkiä. Matka tuntui pitkältä. Perillä 
päätettiin, että kolmoset lähtevät ensin 
kiertoajelulle kaupunkiin ja neloset tu
tustuvat museoon.

Museon aulassa ihastelimme Akseli 
Gallen-Kallelan Kalevala-aiheisia katto- 
maalauksia. Sitten kiipesimme toiseen 
kerrokseen ja tulimme matalaan, hämä
rään savupirttiin. Siellä haisi voimakkaas
ti savu. Pirtti oli noin 200 vuotta vanha. 
Opas kertoi, että pirtissä oli asunut ehkä 
10 ihmistä ja talvella sinne otettiin myös 
eläimet lämpimään. Me kaikki ihmette
limme, kuinka paljon väkeä voi mahtua 
elämään niin pienessä "kopissa". Mie
leen jäivät päreet ja entisajan ihmisten 
nukkumapaikat eli penkit ja lattiat.

Sitten kiipesimme yhden kerroksen 
ylemmäs museon ullakolle, jossa sijait
see työpaja Vintti. Se muistutti pientä 
puuhapajaa. Aluksi sai äänestää kuukau
den suomalaista. Sitten eräät jäivät miet
timään ja kirjoittamaan lakeja. Meidän 
luokan pojat näyttivät pitävän rakenta

misesta eniten. He tekivät paperimas- 
satiileistä noin metrin korkuisen talon. 
Tytöt rakensivat hirsitaloa. Heillä oli oi
keat turvakypärät päässä. Moni kokeili 
aakkosten lajittelua liukuhihnatyönä, 
joku kutoi mattoa ja jotkut yrittivät teh
dä kartta-aiheisiä palapelejä. Mutta suo
situinta oli hevosen satuloiminen ja 
valjastaminen rattaiden eteen. Tunti 
Vintissä kului aivan liian nopeasti.

Vintin jälkeen teimme kiertoajelun 
Helsingin keskustassa ja näimme monia 
hienoja rakennuksia. Ohitimme Suurkir
kon, presidentinlinnan, Kauppatorin, 
näimme Eduskuntatalon, Kiasman ja Fin- 
landia-talon. Lopuksi ajoimme Sibelius- 
puistoon syömään eväitä ja ihailemaan 
Eila Hiltusen tekemää muistomerkkiä 
Sibeliuksesta. Ehdimme leikkiä myös 
piilosta. Kotimatkalla ohitimme Ooppe
ratalon ja Linnanmäen.

Retkellä oli hauskaa!!!
Kiitos vanhempaintoimikunnalle, joka 

rahoitti retket!
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Teksti: Sirpa Matero
O hkolan koulu

N u o r ia  m u s ik a n t t e ja  

O h k o l a n  k a h v ik o n s e r t is s a

M e t s ä s t y s s e u r a

Teksti: Tero Rantanen

R iistan lasken ta
Suurriistan laskenta järjestettiin maalis
kuun alussa. Metsästysseuran aktiivi- 
jäsenet jalkautuivat maastoon ja kävi
vät läpi seuran toiminta-alueen metsät 
Arolankulmilta aina Kivilampeen saakka. 
Ylös kirjattiin hirvieläin-, ilves-ja saukko- 
havainnot, muut riistaeläimet raportoitiin 
suullisesti. Heikko lumitilanne helpotti 
kulkemista mutta vaikeutti jälkihavain- 
tojen tekemistä.

Yhteenvetona voitiin todeta, että hirvi
kanta oli noin neljänneksen edellisvuotta 
alempi. Peura- ja kauriskanta näyttäisi 
pysyneen edellisvuoden tasolla. Saukkoja 
laskettiin kaksi.

Ilveksistä on tehty viimeisen parin 
vuoden aikana jatkuvasti jälki- ja näkö
havaintoja eri puolilla kylää. Myös las
kennassa tehtiin jälklhavaintoja, joiden 
mukaan kylän alueella liikkuu useampi
kin ilves.

A m pum ato im inta

M etsästysseu ra n hirvimestaruuskilpailut 
laser-aseella ammuttiin vajalla 6.4. Kisa 
käytiin yhdessä sarjassa ja kilpailijoita 
oli kaikkiaan 16. Viiden parhaan tulok
set ja pistemäärät olivat seuraavat: 1. 
Jukka Hannula 72,1; 2) Tero Rantanen 
70,6; 3) Mika Hannula 69,6; 4) Jani Ki
vistö 69,5 ja 5) Otto Nieminen 63,7.

Ensimmäiset kovapanosammunnat 
lauottiin Hirvihaaran huhtikuun lopussa. 
Toukokuussa harjoitukset ovat 5. ja 23. 
päivinä. Harjoituskausi päättyy syyskuus
sa ammuttaviin Kellokoski- otteluun, riis
tanhoitoyhdistyksen mestaruuskllpailui- 
hin ja seuran mestaruuskilpalluihin, seu
ran mestaruus ammutaan pitkästä aikaa 
tänä vuonna myös luodikossa.

K enneltoiminta
Metsästyskausi on päättynyt ja riistan 
peslntärauha alkanut, minkä johdosta koi
rat on pidettävä maastossa (myös niin 
pelto- kuin metsäteillä) kytkettyinä tai 
haltijansa välittömässä hallinnassa. Met
sästysseura tulee valvomaan koirakurin 
noudattamista erityisesti metsäalueilla.

Metsästysseura osallistuu jälleen kan
sainvälisen koiranäyttelyn järjestelyihin 
29.6. Aiemmin Mäntsälässä järjestetty 
näyttely järjestetään tänä vuonna Jär
venpäässä, koska Mäntsälästä el enää 
löytynyt soveliasta näyttelytilaa. Koiria 
näyttelyyn tullee noin 1.500. Näyttely- 
järjestelyjen onnistuminen edellyttää 
metsästysseuran jäseniltä ja lähipiireiltä 
suurta aktiviteettia.

Perjantai-iltana 11.4. sai konserttiylelsö 
astua koulun saliin hieman ennen kello 
19. Monilla saliin kannetuilla pöydillä oli 
valkoisten pöytäliinojen päälle katettuna 
kahvikupit tykötarpeineen. Viisi reipasta 
viidesluokkalaista oli valmiina tarjoile
maan juhlaväelle kahvia, teetä ja mehua 
kakkupalasen seuraksi. Koulun vanhem- 
paintoimlkunta oli tähän saakka ahkeroi
nut konsertin puitteet kuntoon ja nyt oli 
nuorten musikanttien aika esitellä opis
kelunsa hedelmiä.

Konsertin aloitti Maria Hedborg kante- 
leensoitolla. Pianoa konsertissa soittivat 
Meri Tapper, Ida Valkonen, Saara Saalo, 
Tuuli Korhonen ja Maaria Kokkoniemi. Li
säksi kuultiin kahta sellistiä, Konsta 
Kärkkäistä ja Essi Räisästä, akustista ki
taraa soittavaa Aleksi Ruotsalaista ja

Ankkalinnassa oli tulossa vappu. Hessu 
valmisteli jo kovasti vappua. "Minulla el 
ole yhtään koristeita", Hessu valitti. "Täy
tyy mennä kauppaan."

Kaupassa oli hyviä koristeita, mutta 
liian kalliita. Hän meni toiseen kauppaan 
ja osti sieltä hienoja ja halpoja koristei
ta. Koristeissa oli hopeaa, punaista ja 
sinistä. Ne olivat Hessun mielestä hyvin 
kauniita.

Hessu meni kotiin ja rupesi koristele
maan kotiansa. Hän huomasi, että hä
nen eteiseen ei riittänytkään koristeita. 
Hän ei jaksanut enää lähteä kauppaan 
etsimään koristeita. Muutenkin oli jo 
mennyt rahaa muihin ostoksiin.

Niinpä hän keksi, että hän tekisi etei
seen itse koristeet. Hänen autotallissa 
oli juuri sopivia tarvikkeita. Hän rupesi 
heti tekemään koristeita eteiseen.

Maaria Kokkoniemi

harmonikalla yleisöä viihdyttänyttä Han- 
na-Maria Saaloa.

Myös koulun kaksi upeaa bändiä esiin
tyivät. Pienten bändissä soittivat Tuuli Kor
honen, Rasmus Tapper ja Joona Eriks
son. Isojen bändissä taas esiintyivät So
fia Valkonen, Jere Mörk, Mirko Lahti, Riku 
Vidqvist, Miika Ryhänen, Anton Tammi, 
Sami Lindqvist ja Patrik Ahola.

Apuna soittajilla olivat Porvoonseudun 
musiikkiopiston musiikinopettajat Laura 
Iivonen ja Marko Räsänen. Tilaisuuden 
juonsi opettaja Jari Kulju ja yhteislaulun 
Menninkäinen ja päivänsäde säesti Sari 
Auramo. Suuret kiitokset kaikille soitta
jille, vanhempaintoimikunnalle ja muille 
järjestelyihin osallistuneille konsertin hie
nosta sujumisesta.

H AM M ASLÄÄKÄRISSÄ
Oli jouluaatto. Rölli oli herännyt. Ja muisti, 
että hänellä oli tänään hammaslääkäri.

Rölli lähti ulos kohti hammaslääkäriä. 
Hän ei ollut pessyt hampaita koko vuo
tena.

Hammaslääkärissä Rölliä pelotti, kos
ka hän el ole ollut ennen hammaslääkä
rissä. Röllillä oli numero 255. Vihdoin oli 
Rollin vuoro. Hän meni sisälle. Lääkäri 
kertoi Rollille, että hänellä on viisi reikää. 
Ne piti porata heti! Rölliä pelotti hieman. 
Poraus sattui todella paljon. Rölli lähti 
kotiin ja oli onnellinen. Hän sai joululah
jaksi hammasharjan. Sen pituinen se.

Titta Savela ja Ada Tetri

Jatkoa tarinoille

Ohkolan koulun luovan kirjoittamisen kurssin tuotoksia. 

H essu  H o po n  v a ppu  R o llin  jo u lu aatto
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Teksti: Jari Kulju, kuvat: Jaakko Ahokas
O h k o l a n  k o u l u

VPK

O h k o l a n  k o u l u n  h e n k il ö k u n n a n

PALO" JA PiLASTUSHARJOITUS

Maanantaina 10.3. koulupäivän jälkeen 
saimme koululle vieraaksi Ohkolan VPK:n 
palopäällikön Jaakko Ahokkaan. Jaakko 
saapui kouluttamaan meitä palo- ja pe
lastusasioissa.

Ennen koulutuksen alkua kahvittelim- 
me opettajainhuoneessa jaksaaksemme 
"raskaan" kolmetuntisen koulutuksen.

Aloitimme katsomalla koulutusvideon, 
jossa näytettiin kuinka huoneistopalo syt
tyy kaatuneesta kynttilästä ja etenee 
asunnossa. Oli yllättävää huomata että 
vaarattomalta näyttävä ja maallikon sil
miin sammutettavissa oleva liekki tuotti 
savukaasuja, jotka ovat hengenvaaralli
sia. Ammattimiehetkään eivät lähesty tul
ta ilman happilaitteita.

Videon katsomisen jälkeen lähdimme 
kiertelemään koulun tiloja ja katselimme, 
mistä sammuttimet löytyvät ja mitkä 
poistumistiet ovat käytössä.

Pihalla oli jo VPK:n paloauto ja kaksi 
nuorta palomiehen alkua Niko Rautama 
ja Sampo Rantanen. Meille oli luvassa

kyyti palotallille oikein paloautossa, mut
ta ennen sitä testasimme liikuntasalin 
paineletkun ihan käytännössä. Hyvinhän 
tuo toimi pitkän tauon jälkeen.

Hyppäsimme sitten paloauton kyytiin 
ja Sampo kertoi meille paikkojen nume
roinnin saloja ja mitä autossa tapahtuu 
matkalla palopaikalle.

Palotallilla pääsimme asiaan ja me 
muunnuimme "oikeiden" palomiesten 
näköisiksi. Takit ja kypärät olivat kyllä ihan 
tarpeen kun valmistauduimme sammu
tustöihin. Palotalliin ja museoautoon tu
tustuttuamme pääsimme töihin.

Aluksi opettelimme sammutuspeitteen 
käyttöä rasvapalon sammuttamisessa. 
Tulen leimutessa tynnyrissä saimme ku
kin vuorollamme tukahduttaa tulen peit
teellä. Tyylejä oli monia, mutta kaikilla tuli 
saatiin sammumaan.

Harjoittelimme sammuttamista myös 
kannen avulla. Meille näytettiin myös 
miksi rasvapaloa ei saa sammuttaa ve
dellä.

Koulutus oli perusteellista, sammut- 
timia ei säästelty ja poltettavaa riitti. 
Sokkien erilaisuus ja tiukkuus herätti kes
kustelua. Jokainen sai yrittää useaan 
kertaan ja tuli saatiinkiin sammumaan 
melkein aina. Huolellisestikin sammutet
tu tulikin leimahti uuteen liekkiin usein.

Ajatus sammuttimeen tarttumisesta 
ei enää tunnu vieraalta. Sampo ja Niko 
lisäsivät tehoa ja näyttivät, kuinka on
nettomuuspaikalla ympäristöä vaahdote
taan. Sammutusharjoitusten jälkeen kä
vimme läpi paloauton varusteita ja nii
den käyttöä onnettomuuspaikalla.

Yhtäkkiä saimme kuningasajatuksen 
harjoitella ihmisen sammuttamista ja 
saimme uhriksi nuken, jonka vaatteet pa
loivat. Ikävä kyllä uhri ei yrityksistä huoli
matta selvinnyt vaan menehtyi.

Kiitämme Ohkolan VPK:n loistavia kou
luttajia miellyttävästä iltapäivästä. Kou
lutus oli tarpeen ja säilyy varmasti mie
lessä pitkään. Muistetaan pitää oma VPK 
elävänä, nuoria mahtuu mukaan aina.
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Teksti ja kuvat: Eija Hynninen O h k o l a n
KYLÄTOIMIKUNTA

VAIHE!

Agneta Aunóla pajan edustalla 
muistelemassa huhtikuussa 2008.Seppä-Topi aloitti Ruuskan vanhassa pajassa

Ohkolan kylässä elettiin vuotta 1947. 
Keravanjärventien risteyksessä, kylätien 
länsipuolella ollut Ruuskan pajan seppä 
muutti Kellokoskelle Kukkupakkaan. Tär
keään palveluun tuli iso aukkoja kyläläi
set alkoivat joukolla puuhata uutta sep
pää kylälle.

Oman kylän poika, Toivo Aunola 
(1916-2005), Vähästä kylästä oli muut
tanut Helsinkiin autokorjaamotyönteki- 
jäksi. Kyläläiset kävivät Topia houkuttele
massa takaisin kotikylään sepäksi.

-  Kun toisen kerran tulivat pyytä
mään, niin päätin lähteä.

Toivo ja Sipoosta kotoisin oleva, ruot
sinkielinen nuori Agneta-vaimo rakensi
vat oman kodin Ohkolaan Öljymäenkujalle 
vuonna 1948. Yhdessä he aloittivat se
pän työt vanhassa Ruuskan pajassa, joka 
oli vanha ja huonokuntoinen. Pajassa ei 
ollut sähköä; ovi oli pidettävä auki, että 
sisään tuli valoa ja ahjo oli veivattava. 
Agneta veivasi ja Seppä-Topi takoi.

Työn tekeminen vanhassa pajassa oli 
työlästä ja hankalaa. Niinpä syntyi haa
ve uudesta pajarakennuksesta.

Kyläseppä oli ehdottoman
TÄRKEÄ
Kyläläiset puhalsivat yhteen hiileen uu
den pajan saamiseksi kylään. Kylän yh
teismaista annettiin vuokratontti pajan 
rakentamista varten. Maanomistajat lah
joittivat tukkeja rakennuspuiksi. Jonkin 
verran rakennuspuita tuli lahjoituksena

myös Agnetan kotikylästä Sipoosta. Ee
meli Vilja sahasi puut ja näin saatiin 
pajan rakennusmateriaalit hankituksi. 
Uusi paja rakennettiin vuonna 1951. Ahjo 
oli kaasulla toimiva. Myöhemmin se ny
kyaikaistettiin sähköllä toimivaksi.

Kyläseppä on sellainen, jonka on 
osattava tehdä kaikkea, oli Toivo Aunolan 
motto yrittäjänä.

Toivo suoritti maaseppäkoulun Ypäjäl
tä vuonna 1950, silloin hän hankki itsel
leen varmuutta myös hevosen kengitys- 
hommissa.

-  Kengityksen takia minä kouluun me
nin. En minä hevosia pelännyt, mutta en 
myöskään tiennyt, mitä niille piti tehdä, 
joten koulu oli tarpeen.

Yli 25 vuoden ajan saivat ohkolalaiset 
hevoset sopivat kengät Seppä-Topin kä
sien jäljiltä. Hevosen kengitykseen kuu
luvat tarvikkeet syntyivät kaikki pajassa 
käsityönä, kenkien lisäksi myös naulat 
olivat käsin taottuja.

Kun traktorit syrjäyttivät hevoset riit
ti kyläsepällä töitä; vanhat hevostyökalut 
piti muuttaa traktorikäyttöisiksi. Aurojen 
teroittaminen ja korjaaminen sekä myö
hemmin autoremontit olivat jokapäiväis
tä puuhaa.

Myös vesijohtojen, viemäreiden ja 
keskuslämmitysputkien vetäminen taloi
hin oli Topin hommia.

Työtä riitti pajassa niin paljon kun 
ehti tehdä. Muun muassa Vantaan liiken
ne oli antanut Aunolan pajaan ison hom

man -  autojen takajousien valmistami
sen.

Kyläläisten palveluksessa 
34 VUOTTA
Palveluammattinsa Seppä-Topi hoiti aina 
lupsakasti. Hän oli ammattinsa osaava 
koko kylän tärkeä, mukava mies. Harvoin 
oli vapaa lauantai. Joskus Topi tultiin he
rättämään illalla sängystäkin, kun oli joku 
niin tärkeä korjattava. Ja Topi lähti ihan 
hyvällä mielellä apua antamaan.

Työn rikkautena oli välitön yhteys 
kaikkiin kyläläisiin. Työn huonona puole
na Toivo Aunola piti sen raskautta ja li
kaisuutta. Ahjossa oli kuumuutta 1700 
astetta ja kaasulla hitsattaessa lämpöä 
syntyi 3400 astetta

Pajassa toimi myös Ohkolan VPK vuo
sina 1969-1991. Topi piti huolen, että 
paloautot ja muu kalusto oli aina kun
nossa. Palohälytykset annettiin myös 
Aunolan pajalta. Angneta-vaimon tehtä
vä oli näiden kahdenkymmenen kahden 
vuoden ajan testata, että hälytyslaitteet 
toimivat. Täsmällisesti joka maanantai 
kello 12 Agneta testasi hälytyslaitteen.

S eppänä S epänmäen
MUSEOLLA
Ihminen, joka ei vanhaa tunne, ei voi 
uutta, pysyväistä luoda. Näin toivottaa 
vieraansa tervetulleeksi Sepänmäen mu
seo Hirvihaarassa. Pois lähtiessään sa
maa lausetta katsoo ehkä hieman enem-
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Sepänpajassa syntyi myös 
kauniita koristeellisia hyöty- 
esineitä, muun muassa 
pyyheliinakoukkuja, takka- 
välineitä jne.

Mäntsälän kirkon 
ovensuussa oleva 
taottu kynttelikkö, 
johon voi sytyttää 
kynttilöitä lähetys
työn hyväksi, on 
Toivo Aunolan 
tekemä.

män sen sisältöä ymmärtäen. Erityisesti, 
jos sattuu vierailemaan sellaisena päivä
nä, kun museolla on työnäytöksiä.

Toivo Aunola työskenteli Sepänmäen 
pajassa useita kesäviikonloppuja työ- 
näytöksiä tehden. Ammattivuosia, kun oli 
ehtinyt kertyä kunnioitettava määrä, 
luonnistui sekin työ kuin itsestään.

H a r r a s t u k s e t  v a s t a p a in o n a

Monesti kiireiseksi käyneen päivän jäl
keen Toivo Aunola paneutui vastapainok
si harrastustensa metsästyksen, kalas
tuksen, marjastuksen ja kirjallisuuden 
sekä Öljymäen kesäteatteritoiminnan

pariin. Kesäteatteri rakennettiin aivan 
pajan läheisyyteen myös kylän yhteis
maalle vuonna 1956.

E l ä k e p ä iv in ä  p a j a  k u n t o o n

Eläkepäivinä Seppä-Topi vielä kunnosti 
ahjon ja vaihtoi mm. huuvan Tuula-tyt- 
tären toivomuksesta. Tuulan haaveena 
oli, että sepän käsityötaito olisi siirtynyt 
vielä seuraavalle sukupolvelle.

-  Minä olen työni tehnyt, Topi kuiten
kin totesi. Sepän työkalut ahjoineen ja 
alasimineen siirtyivät Markku Aunolan na
vettaan Arolan Anttilaan, Topin lapsuu
denkotiin. Markku oli setänsä opissa ol

lutkin "mittapoikana" ja hän kertoo, että 
on jonkin verran ahjossa rautaa taivutellut 
Topi-sedän mallin mukaan.

P a ja r a k e n n u k s e n  v iim e v u o d e t

Viimeiset 25 vuotta paja oli varastokäy
tössä. Keskeisellä paikalla olevassa ra
kennuksessa järjestettiin muutama kirp- 
putoritapahtumakin. Myös VPK:n vene ja 
traileri olivat pajassa varastoituna.

Kun Öljymäkeä kunnostettiin kesällä 
2005, luovuttivat Aunolat pajasta tilaa 
kesäteatterin tarpeisiin. Nuorisoseura ei 
kuitenkaan halunnut vastaanottaa kor
jausta vaativaa rakennusta, eikä muut
kaan kylän yhteisöt innostuneet korjaus- 
urakasta.

Näin uusjakokunnan maalla oleva 
rakennus siirtyi uusjakokunnan vastuul
le. Pajaa tarjottiin vuokralle joko korja
usta vastaan tai korjattuna. Koska pajalle 
ei löytynyt tarkoituksenmukaista käyttöä, 
päätettiin uusjakokunnan yleisessä ko
kouksessa maaliskuussa 2008, että paja 
puretaan.

Lähteet: Agneta Aunolan ja Tuula Juvo
sen haastattelut, Ohkolan VPK:n histo
riikki, lukuisat lehtileikkeet, joissa Toivo 
Aunola on antanut haastatteluja, puhel
inkeskustelu Markku Aunolan kanssa, 
uusjakokunnan pöytäkirja-aineisto.
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Tekstit: Nuorisoseura O h ko lan

NS
WWW.OHKOLANNUORISOSEURA.FI

c* 5

A k k a r a l l i

Öljymäellä ensikesänä hul
vattoman hauska Akkaralli

Akkarallin tapahtumat sijoittuvat keski
suomalaisen maatalon pihapiiriin.

Neljissäkymmenissä oleva tilan aika
miespoika Veijo saa yllytettyä äitinsä 
Bertan lähtemään veteraanien matkalle 
Viroon.

Veijon kielloista huolimatta talon 
ohjaksista tiukasti pitävä vanhaemäntä 
on tilannut lomittajan navettaan hoita
maan karjaa matkansa ajaksi.

Veijo puolestaan soittaa kontaktipal- 
veluun saadakseen sitä kautta itselleen 
aviopuolisoehdokkaan äitinsä poissaol
lessa.

Muutaman kesäisen päivän aikana 
paikallinen taksi tuo ja vie naisia tilalle 
ihan riesaksi asti, ja Veijon täytyy keksiä 
keino selviytyä kiperistä tilanteista. Näin 
on alkanut yhden kylän akkaralli.

Näytelmän on ohjannut Markku Hy
vönen, ja tiedossa on taas taattua huu
moria, joka ei jätä ketään kylmäksi.

Tarinaan tulee vauhtia ja tilanne- 
komiikkaa niin runsaasti, ettei työryhmä 
naurultansa pysty edes vielä vakavasti 
puurtamaan.

Tiedossa on siis aikuisille ja koko 
perheelle suunnattua ilveilyä perinteisin 
ja uusin keinoin.

Rooleissa Öljymäellä nähdään Sirkku 
Vainio, Sari Hämäläinen, Tanja Lundsten, 
Helena Partanen, Tommi Nurmilainen, Ari 
Lehto, Kari Suuronen ja Olli Hannula.

Näytösten ajankohdat löydät tapah
tumakalenterista sivulta 3.

IVAT KESÄLEIRIT 
HKOLASSA

K uvataideleiri
Ohkolan Nuorisoseura ry. järjestää kuva- 
taideleirin ma 2.6.-5.6. Opettajana on 
artenomi ja taideohjaaja Jaana Nykänen.

Leirillä tehdään taidetta erilaisilla 
materiaaleilla ja tekniikoilla, sään salli
essa taiteillaan myös ulkona. Leirihintaan 
sisältyy lounas ja materiaalit. Leiri on 
suunnattu alakouluikäisille. Paikkoja on ra
joitetusti, nopeus on valttia!
Hinta: 65 euroa
Leiriaika: ma-to, klo 9.30-14.
Paikka: Ohkolan Nuorisoseuran talo, 
Ohkolantie 555, 04530 Ohkola. 
Ilmoittautuminen 30.4. mennessä: 
p. 050 357 7243, Karita Laisi.

S iriuksen  S irkusleiri
Sirkusleiri pidetään 9-13.6.2008. Leiril
lä opettavat mm. Anu Leppävuori, Heik
ki Leppävuori, Inka Laisi ja Anni Pietala.

Leirillä tehdään akrobatiaa, jong- 
leerausta, tasapainoilua (1-pyöräiset, 
rola-bolat jne.) sekä tutustutaan ilma- 
akrobatiaan. Lisäksi leirillä on mahdolli
suus tutustua rytmiikkaan, esimerkiksi 
body-perkussioon. Opettajana Annele 
Westerlund. Rytmiikka kehittää rytmita
jua, koordinaatiota ja motorisia taitoja.

Leiriin sisältyy lounas. Leiri on suun
nattu alakouluikäisille. Paikkoja on rajoi
tetusti -  ilmoittaudu ajoissa!
Hinta: 65 euroa 
Leiriaika: ma-pe, 9.30-14.
Paikka: Ohkolan koulu ja Ohkolan Nuo
risoseuran talo.
Ilmoittautuminen 28.4. mennessä: 
p. 040 575 3563, Anu Leppävuori 
anu.leppavuori@ppl.inet.fi.

S ir k u s  S ir iu k s e n
VAUHDIKAS KEVÄT JA 
KESÄ

Ohkolan nuorisoseuran sirkuskoulu, uu
delta nimeltään Sirius, on elämänsä 
vauhdissa.

Sirkus on mukana Keski-Uudenmaan 
Musiikkiopiston vetämässä musikaalissa 
Kaikki käy!, johon musiikki on varta vas
ten sävelletty ja sanoitettu. Esityksissä 
soittaa ammattilaisorkesteri, lapset työs
kentelevät produktiossa taiteen ammat
tilaisten kanssa. Ensi-ilta on Järvenpää- 
talossa 3.5. klo 15. Kannattaa tulla kat
somaan!

Sirkuksen kevätnäytös esitetään 23- 
25.5. Sirkusteltta nousee Hyökännum- 
men koulun pihalle. Nuorten näytöksen 
"Circus Antique" ensi-ilta on pe 23.5. klo 
19.30. Pikku Sirkuksen näytös "Satu
kirja" esitetään lauantaina klo 13 ja 16. 
Nuorten näytös on vuorossa jälleen sun
nuntaina klo 13 ja 16. Liput kannattaa 
varata etukäteen!

Kesän kohokohtia ovat sirkusleirit! 
Kesäkuussa Sirius järjestää leirin Ohko
lassa. Leirille voivat tulla vasta-alkajat 
ja jatkajat.

Sirius tutustuu Etelä-Pohjanmaahan, 
sillä sirkuskoulu järjestää Speli Sirkus- 
leirin Alavudella yhdessä Alavuden kau
pungin, seurakunnan ja Speli-festivaa- 
lin kanssa 21.-15.7. Sirius esiintyy myös 
festivaalilla "Circus Antique"-näytöksel
lään sirkusteltassa. Sirkuslaisille on hie
no kokemus päästä mukaan kokemaan 
kulttuurifestivaalit, joilla mukana monen 
taiteenalan harrastajia ja ammattilaisia 
sekä myös kansainvälisiä vieraita.

T alko ita  seuratalolla  toukokuussa

Kylämme yhteinen kokoontumispaikka, 
seuratalo, tarvitsee jäsenistön ja kylä
läisten panosta pysyäkseen toiminta
kunnossa ja valmiina palvelemaan nuo
risoseuran jäseniä ja kaikkia kyläläisiä. 
Talo pysyy kunnossa vain yhteisesti hoi
tamalla.

Seurataloa hoidetaan talkoilla lauan
taina 10.5. ja 17.5. klo 9 alkaen. Talkoissa 
siivotaan, maalataan ja kunnostetaan ta
loa sisältä.

Kaikkia talonkäyttäjiä; yhdistyksiä, 
yhteisöjä ja yksittäisiä jäseniä kutsutaan 
mukaan talkoisiin! Tule mukaan talkoo- 
porukkaan talovanhuksemme hyväksi!
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Teksti: Karita Laisi

T a id e t o im in t a  O k k o l a n

N  UORISOSE URASSA
M a r t a n

v i n k i t

Ohkolan Nuorisoseura ja Jokelanseudun maaseutuseura 
työllistävät taideaineiden opettajan yhdessä vuoden ajan.

Artenomi Jaana Nykänen pitää Ohkolan 
NS-talolla ja Jokelanseudun kerhotalolla 
askarteluiltoja, taidekerhoja ja kesällä 
kuvataldeleirejä. Säännölliset kuvataide- 
kerhot käynnistyvät vasta syksyllä. Suun
nitteilla on silloin akvarellimaalausta ja 
kalligrafiaa nuorille sekä aikuisille, lisäk
si monipuolinen kuviskerho lapsille.

Jaana Nykänen osaa taideaineiden 
opettamisen. Hän on käynyt Portaanpään 
kansanopistossa taidekäsityön kuvanveis
tonaan ja suorittanut sen jälkeen Kuopi
ossa artenomitutkinnon. Lisäksi hän on 
opiskellut nukkemuotoilua sekä käynyt 
useita erilaisia kalligrafiakursseja. Hän on 
työskennellyt taideaineiden opettajana, oh
jaajana työkeskuksessa ja yhdistänyt hoi
totyötä sekä taideohjaamista laitoksessa.

Itseänsä Jaana kuvailee taiteen moni
toiminaiseksi. Monet taiteenmuodot ovat 
läheisiä, kalligrafiasta keramiikkaan.

-  Mutta en viihtyisi yksin. Haluan tuo
da iloa ihmisille taiteen kautta, on kiva 
nähdä ihmisissä taiteen tuoma mielihy
vä, Jaana kertoo.

Jaanan mielestä ihmisten tarve luo
vaan ilmaisuun ja taiteen kokemiseen on 
vain kasvanut.

-  Elämä on stressaavaa. Taidekerho 
on vastapaino aikuisen elämään. Voisi 
ajatella, että taidehommaa olisi enem
mänkin ihmisten elämässä, mutta tosi
asiassa sitä vähennetään koko ajan.

Jaanalla on myös selkeä käsitys tai
teen merkityksestä hoitolaitoksissa, työs
kenneltyään aikaisemmin myös kehitys
vammaisten taideohjaajana.

-  On sääli, että hoitolaitoksistakin vä
hennetään taidetta. Asukkaille ei suoda 
virikkeitä kun säästetään; aina säästetään 
ensimmäisenä taiteesta. Onnistumisen 
kokemukset ovat suuria asioita, luovuu
den löytäminen ja sen tuottama ilo ovat

tärkeitä. Lisäksi taideharrastaminen har
jaannuttaa käden ja aivojen yhteistoimin
taa, sillä on terapeuttinen merkitys.

Ylipäätään nykyihminen tarvitsee 
enemmän hetkiä oman luovuutensa löy
tämiseksi.

-  Myös nuorten tulisi saada enem
män mahdollisuuksia käyttää ja löytää 
oma luovuutensa, tehdä omin käsin ja 
kokea taidetta, lisää Jaana.

Seuraamalla Ohkolan nuorisoseuran 
www-sivuja ja paikallislehtien seura- 
palstoja voi seurata taidetapahtumia. 
Rohkeasti mukaan vaan!

Pääsiäistaideaskartelu kiinnosti 
ohkoialaisia lapsia ja aikuisia.

S veitsiläinen
PEKONI-SIPULLLEIPÄ

500 gr hiivaleipäjauhoja 
2 dl maitoa
125 gr sulatettua margariinia 
1 kananmuna
1 tl suolaa
40 gr hlivapala
200 gr pekonisilppua paistettuna 
200 gr sipulisuikaleita paistettuna

Murenna hiiva ja lisää siihen vähän soke
ria. Sekoita kaikki aineet keskenään ja 
lisää tarvittaessa jauhoja. Laita hyvin 
vaivattu taikina pitkulaiseen vuokaa ja 
nostata taikinaa tunnin verran. Paista 
noin 35 minuuttia uunin keskitasolla 200 
asteessa.

Tämä leipä sopii pieniksi paloiksi lei
kattuna sellaisenaan myös juhlien pikku- 
suolaiseksi kuohuviinin kera tarjottuna. 
Olemme testanneet asian reseptin koti
maassa.

Hauskoja kokeiluhetkiä!
Herzliche Grüsse aus der Schweiz!
Tuija ja Arja
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Teksti ja kuva: Eija Hynninen Lukijan kylästä

HYOKANNUMMiN
SMURFFI KYLÄm n

. —  :

Kun lähestyy Hyökännummea Linjatietä 
Haarajoen suunnasta tai katselee mai
semaa Jyvälänkulmalta Roinilantieltä, 
näkyy vieriviereen rakennettuja saman
mallisia omakotitaloja; punaisia, keltai
sia ja vaaleansinisiä.

Otetaanpa selvää, mitä tämä "smurf- 
fikylä" pitää sisällään.

La id u n m a a l l e  Y I T - k o t e j a
Puhelinsoitto Kari Kurliinille kertoi alueen 
historiasta paljon.

Karin isoisä Aaretti Kuriin ja isoäiti 
Iida asuivat Kurliinin tilaa 1900-luvun 
puoliväliin saakka. Tilanpitoa jatkoivat 
Toivo ja Helmi. Karin ollessa nuori leh
mät laidunsivat "smurffikylän" maita. 
1980-luvulla kunta kaavoitti pellon asuin
alueeksi ja rakensi kunnallistekniikan.

Rakennusliike Mauno Tolonen Hä
meenlinnasta osti maat. Tolonen kuiten
kin luopui suunnitelmista ja alue tuli YIT:n 
omistukseen. Rakennusliike haki jonkin

aikaa rakentamisen muotoa; suunnitel
massa oli ensin rivitaloja, sitten kaksi
kerroksisia koteja. Lopulta rakennus- 
tehokkuus maksimoitiin rakentamalla 
pienille tonteille erillistaloja.

Talot rakennettiin kolmessa eri vai
heessa sarjatyönä. Ensimmäisen osion 
kaikki pohjatyöt, sitten elementit paikoil
leen, sitten katot, sähkötyöt jne. Raken
nustehokkuus oli siis huippuluokkaa myös 
rakentamisen aikana.

Alueella on kolmea erilaista talomallia. 
Eniten on mallia 3h+k, sitten isompia yksi
kerroksisia 4h+k ja muutamia kaksiker
roksisia 5h+k, joita on sanottu myös 2000- 
luvun rintamamiestaloiksi.

A s u n t o - o s a k e y h t iö t  j a  t ie t  o n  
n im e t t y  A a r e t t i  j a  I id a  
K u r i i i n in  m u k a a n

Alue muodostuu kolmesta erillisestä 
asunto-osakeyhtiöstä. Ensin valmistui 15 
kodin Aaretinpuisto, sitten 15 kodin Iitan-

sivu ja viimeiseksi 28 kodin Iitankuja. 
Yhteensä 58 kotia!

Maaliskuussa 2006 Iitansivulle muut
tanut Heikkolan perhe on viihtynyt alu
eella hyvin.

-  15 kodin asunto-osakeyhtiö on so
pivan kokoinen. Kaikki asukkaat ovat tul
leet tutuiksi. Lapsilla on kavereita lähi
naapureissa ja piha on sopivan pieni. 
Sen hoitaminen on kiva harrastus, ei työ, 
listaa kolmilapsisen perheen äiti Teija 
Heikkola asumismuodon hyviä puolia.

YIT rakensi alueen leikkipihoineen ja 
istutuksineen valm iiksi. Yksityinen 
isännöinti hoitaa yhteiset alueet, jokai
nen itse oman piha-alueen lumityöt ja 
nurmen leikkuun jne.

Puistoalueiden kuntoon saattaminen 
on kunnan vastuulla. Niiden toivotaan 
valmistuvan ensi kesän aikana yhteisiksi 
lisämaiksi, pelikentiksi.
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KOIVUNIEMEN P iR H l

Teksti ja kuva: Eija Hynninen Lukijan kynästä

Tapasin Iitansivulle muuttaneet uudet 
mäntsäläläiset. Monet muutkin ovat läh
töisin jostakin päin Suomea ja päätyneet 
Hyökännummelle pääkaupunkiseudun 
kautta.

K e h ä  olette?
Johanna ja Tuomas Koivuniemi, 30 vuot
ta molemmat sekä poikamme Juho, joka 
on syntynyt heinäkuussa 2007.

Terveystieteiden maisteri Johanna 
aloitti vastikään työt osastonhoitajana 
Gaius-säätiön palveluksessa Puotilassa 
ja tradenomi Tuomas on työskennellyt 
toista vuotta Verkkolehti Apilan päätoi
mittajana Töölössä Helsingissä.

M istä muutitte?
Helsingin Tapulikaupungista, jossa asuim
me 1,5 vuotta. Ennen pääkaupunkiseu
dulle muuttoa asuimme Ylihärmässä, 
missä Tuomas työskenteli Härmät-paikal- 
lislehden päätoimittajana ja Johanna 
hoitoalalla.

Tuomas on kotoisin Ilmajoelta Etelä- 
Pohjanmaalta ja Johanna Haapavedeltä 
Pohjois-Pohjanmaalta.

Koska ja miksi muutitte?
Kävimme jo keväällä 2007 tutustumas
sa Mäntsälän ja Kellokosken maisemiin 
asuntoaikeissa. Alueen sijainti, luonnon
läheinen maisema ja rauhallisuus, toi
mivat liikenneyhteydet ja asumisen ava
ruus olivat asioita, joiden vuoksi halusim
me muuttaa Hyökännummelle.

Myös muutamat alueen lähistöllä asu
vat ystävämme suosittelivat seutua. 

Muutimme maaliskuun alussa 2008.

M inkälaiset alkutunneimat?
Olemme kotiutuneet Hyökännummelle 
hyvin. Helsingissä asuimme "kämpässä", 
mutta Mäntsälässä asumme "kodissa". 
Työmatkat ovat pidentyneet, mutta tä
hän saakka kaikki ne odotukset, jotka 
olivat muuttopäätöksen perusteena, ovat 
pitäneet kutinsa.

Lähinaapureista osa on tullut tutuiksi 
arjen askareissa. Harrastuspiireissä on 
myös tavattu uusia tuttavuuksia.

M itä ajättelette alueen
PALVELUISTA?
Päiväkodin ja koulun läheisyys olivat 
vaikuttimina muuttoon litankujalle. Jul
kisen liikenteen palveluihin olemme tyy
tyväisiä. Kaupalliset palvelut lähiseudulla 
(Kellokoski ja Järvenpää) ovat erinomai
set, mutta kaipaisimme kotikauppaa 
myös Hyökännummen puolelle.

Olemme hakeneet Juholle perhepäi
vähoitopaikkaa elokuun alusta lukien. 
Tämän asian suhteen ollaan odottavalla 
kannalla, koska kuulemamme mukaan 
alueella on päivähoitopalveluiden osalta 
ollut ongelmia. Positiivinen asia pienen 
poikamme kannalta on myös lastenneu
volan toimiminen omalla asuinalueella, 
vaikkakin odotusajat vastaanotolle näyt
tävät olevan pitemmät kuin esimerkiksi 
Helsingissä.

Toivoisimme, että Mäntsälä panos
taisi lasten ja nuorten palveluihin ja nii
den toimivuuteen enemmän, sillä niiden 
merkitystä lapsiperheiden arjen pyörimi
selle ei voi liikaa korostaa.

Erilainen harrastus- ja järjestötoiminta 
tuntuu olevan Ohkolan, Hyökännummen 
ja Kellokosken alueella erittäin virkeää. 
Johanna on osallistunut Tuusulan kun
nan, Mäntsälän seurakunnan ja Manner
heimin Lastensuojeluliiton lapsiperheil
le suunnattuun toimintaan. Tuomas taas 
on aktiivisena nuorisoseuralaisena kysel
lyt lisätietoa paikallisen nuorisoseuran 
toiminnasta.

M istä olette saaneet hetoa
ASIOISTA?
Ennen muuttoa otimme selvää alueen 
palveluista Mäntsälän kunnan ja lukuis
ten eri toimijoiden (muun muassa seu
rakunta ja yhdistykset) kotisivuilta.

Muuttopäivänä löysimme postilaati
kostamme sinne aiemmin jaetun Ohkolan 
Kyläsanomat -lehden, jota kiinnostunee
na luimme. Se antoi hyvän kokonaisku
van siitä, mitä juuri tällä asuinseudulla 
tapahtuu.

Myös alueella ilmestyvät paikallisleh
det ja Mäntsälän palveluhakemisto ovat 
olleet hyödyllisiä tietolähteitä. Olemme 
lisäksi pommittaneet uusia tuttavuuksia 
puhelinsoitoilla kysellen, mitä uudessa 
kotikunnassamme tapahtuu.

Ei kysyvä tieltä eksy. Tähän saakka 
vastaan tulleisiin kysymyksiimme olem
me onnistuneet löytämään vastaukset.

M iten olette kohutuneet?
Tapaamamme naapurit ovat mukavaa 
väkeä.

Meidän molempien lapsuuskodit si
jaitsevat maaseudun haja-asutusalueel- 
la. Toisaalta olemme kumpikin aikuisiällä 
asuneet rivi- ja kerrostaloissa niin isois
sa asutuskeskuksissa kuin kuntataaja- 
missakin, joten viihdymme hyvin lähes 
kaikenlaisissa asumisympäristöissä.

Kyllä nykyinen kotimme vastaa omiin 
viihtyvyys- ja asumismuotovaatimuksiin 
erinomaisesti.
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V uoden  2008 lehdet ilm estyvät seu raavasti:

3. numero: elokuu (aineisto toimitettava 15.07.2008 mennessä)
4. numero: lokakuu (aineisto toimitettava 15.09.2008 mennessä)

5. numero: joulukuu (aineisto toimitettava 15.11.2008 mennessä)

Sähköpostiosoite:
ohkolansanomat@gmaii.com

Päätoimittaja: Tanja Lundsten, p. 040 707 7329 
Taitto: Satu Leino, p. 040 415 8965 
Lehden ilmoitusmyynti: Heli Allonen, p. 040 763 8911 
Painotyö: Satakunnan Painotuote Oy

Jakelu: Yhdistysaktiivit - yhteyshenkilöt:
Hyökännummi: Kirsi Lindgren p. 040 524 8862 
Ohkolan maantienvarsi: Päivi Lindell p. 040 569 7609 
Vähäkyröntie: Susan Alho p. 040 716 8010 
Vähäkylä ja Arolan kylätie: Vesa Pirjola p. 050 381 9234 
Keravanjärventie kylältä Hankotielle: Maija Vidqvist 
p. 040 503 1258
Keravanjärven seutu (Hankotien varsi): Maija Vidqvist (ks. edellä) 
Kannisto ja Vanha Pirjola: Minna Linna p. 050 561 1779 
Kortistonkulma ja Kivistönkulma: Heli Allonen p. 040 763 8911

Lehtiä saa myös Nuorisoseurantalolta, Hyökännummen Kilakasta, 
Jaffa-kioskilta, Kellokosken Kukasta sekä Kunnantalolta Vinkistä. 
Jakelualueen ulkopuolella asuvien on mahdollista tilata Ohkolan 
Kyläsanomat 10 eur / vuosikerta.

Kylälehtitoimikunta:
Kirsi Lindgren Hyökännummen asukasyhdistyksestä,
Piia Jokela Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunnasta, 
Iivo Koirikivi ja Arja Ylitalo Hyökäpartiosta,
Raija Hannula Ohkolan Diakonia- ja lähetystoimikunnasta,
Sari Tapper Ohkolan koulun vanhempaintoimikunnasta,
Eija Hynninen Ohkolan Kylätoimikunnasta,
Arja Alanko Ohkolan Martoista,
Tero Rantanen Ohkolan Metsästysseurasta,
Tanja Lundsten Ohkolan Nuorisoseurasta,
Vesa Pirjola Ohkolan OKA:sta,
Jaakko Ahokas Ohkolan VPK:sta

Kellokosken Sivuapteekki
arkisin Ho 9.30 - 17 

lauantaisin syyskuu - toukokuu 
Ho 10 - 13 

puh. 09= 284 511 
Tervetuloa!

T uemme 
Ohkolan 
Kyläsanomia!

¿Jjjj K E S K I-U U D E N M A A N  OP
E tu a  elämään

Kiinteistömaailma
Keskustie 4, 04600 Mäntsälä, 
puh 019 687 2000 
fax 019 687 2001 
mantsala@kiinteistomaailma.fi 
www.kiinteistomaailma.fi

VERITAS
Kaikki kotisija yrityksesi vakuutukset 

välittää alueellasi
Keski-Uudenmaan vakuutuspalvelu Kari Peussa 

p. 050 529 0038 , 
email: kari.peussa@msoynet.com 

P Y Y D Ä  TARJO U S

Planiatalo
E N E R G I A T E H O K A S  L A M P Ö K O T I

T a lo m y y n t i :
A r i  K i v i  v i r t a
Järnefeltinkatu 11
04400 Järvenpää
a r i . k i  v i  v i  r t a @ p ia n i a t a l o . f i
P. 040 840 3069

PLUS-runko 2A0 mm 
SEINÄN U-ARVO 0 ,1 6 6  

SUURELEMENTTITALO 
www.planiatalo.fi

T A L © ° J A  H U V I L A M Y Y N T I

Kastelli-kauppias  

Tapio  Rantanen  
puh. 040 767 2942 

tapio.rantanen@ kastelli.fi **

'

JÄRKEVIN TA PA  T E H D Ä  K O T I

04430 Järvenpää 04600 Mäntsälä 
puh 020 743 7560 puh 020 743 7£67

Päivystys 040 536 8000

www.jareenpaanlukiro.fi

, Ä #

MEERIN PITOPALVELU
019 688 3114 
0400 903 287 
Puustellintie 10 
04660 NUMMINEN

Hosenqvistin MonitoimvpaCveCu
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KAIVINKONEURAKOINTIA
KARI TAPPER 0400 491529

- maanrakennus
- lumenauraukset
- polttopuut

KONEURAKOINTI J. RAUTAMA

Maanrakennus ja kunnallistekniset työt 
Lumenauraukset

Pietarinojantie 87, 04530 OHKOLA 
Puh. 040 542 6383 Fax. 019 6889 150

A  & T Laini®
- soratoimitukset
- vaihtolavoja
- maansiirtokuljetukset

puh. 0400 607 439 / Arto  
0400 678 749 / T im o  
0400 997 559 / M arko

M Ä N T SÄ LÄ -T R A N S  O Y
* Kuorma- ja pakettiautokuljetukset, vaihtolavat 

kappaletavarat, vedenkuljetus, maansiirrot 
viljat, koneiden kuljetukset

* Kaivinkone

puh. 0400 880 339, 0400 846 148

Marko Lindqvist Tmi

T A R V IT SE E K O . . .
- puutarhakoneesi korjausta?
- kiinteistösi huoltoa?
- pihasi kesä- tai talvi
kunnossapitoa?

- takkasi polttopuita?
SOITA: 0400 710 353 

Juha Halme

Monipuolista koneurakointia
• kaivinkone
• metsäperävaunu
• auraus- ja hiekoituskalusto
• telakone 14 t
Kari Säijälä 0400 499 614

Tarvitsetko

Tilausliikennepalvelua?

Hoidamme myös retki- ja  matkapaketit koti- ja  ulkomaille. 

PS-Bussi oy
Puh. (09) 292 1122, 0400 453 490

Into Saarinen ja  Arto Peltomäki

SÄHKÖURAKOINTI

SEPELVIS
050 517 7458

PUUSEPÄNTYÖT - SAUNAT - PORTAAT - YMS

Puusepän ammattitaitoa neljännessä 
sukupolvessa

Vaihtoehto valmiskalusteille 
- kalusteet mittatilauksena, käsityönä 

Myös huonekalujen korjaukset

Puh. 040 565 8635, Haarajoki

L l ö >Na
Laadukkaita alusvaatteita naisille ja miehelle 
* esittelyt * lahjakortit * kotiputiikki 

Anneli Eerola
Varaa esittely: 0400 920 746 
email: anneli.eerola@leona.fi

Puutyö Timo Salminen
Aittomäentie 29 
04530 OHKOLA 
040 515 5959

KoskikelloOy
04300 kellokoski

puh. (09) 284 570
% e fío- ja  (uita-afan sekä [afija tavara iden erikois fiike 

Luotamme [aatuun
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KOULUTETTU
KIROPRAKTIKKO SAMPO LAISI D.C.

(DOCTOR OF CHIROPRACTIC)

PÄÄ-, NISKA- JA HARTIASÄRYT 
YLÄ- JA ALARAAJAKIVUT, ISKIASKIVUT

M äntsälä
PUH. (019) 687 1513

Helsingin vastaanotto: Vuorikatu 16A6, 00100 Hki,p. (09) 622 1810

Lä ä k ä r ip a l v e l u n

SUOLAHUONE
Keskustie 4 B, M äntsälä 
Puh. 050 556 5207
* hengityselin ten  sairauksiin
* astmaan
* atooppiselle iholle
* erila isiin  ihottum iin

JÄRVENPÄÄN YKSITYISLÄÄKÄRIT OY
M annilantie 44 A, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. (09) 2923 525

Avoinna ma - pe Ho 8.00 -16.00
Puh.tunti ma-pe  klo 11.30-12.00, yleislääkärit

Gynekologeilla myös iltavastaanottoja.

Method Putkistoja
MP Pilates kurssit (15.1.2008 alkaen)
Kehonhallinnan avulla avaat jännittyneet ja 
kireät lihakset. Kohennat ryhtiä. Parannat 
lihastasapalnoa ja hengitystekniikkaa. 
Teemme usein harjoitteita ymmärtämättä miksi 
niitä teemme. Tunneilla opittua tietoa voit 
soveltaa kaikkiin liikuntalajeihin.

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi kursseilleni! 
Minja Tuominen p. 0400 818368 
www.methodPutkisto.com/miniatuominen

Tuharisiä ideoita...

rvenpään

UKKATALOä j " -  - V V

Ja

K]
Alhotie 6, 0 4 4 3 0  Järvenpää. 09 -2797070 . Palvelemme ark. 8-20, la 8-18, su 9-18

K ellokosken

V a n h a  V a l t a t ie  19 7  

0 4 5 0 0  K e l lo k o s k i  

(0 9 ) 2 9 1  7 9 0 9

ma-pe 10-18, la 9-16 ja  su 

M y ö s  la h ja ta v a ra a  ja

Tsmi Mira Tulia
* Intialainen päähieronta
* Klassinen hieronta
* Urheiluhieronta

Vanhapirjolantie 51, Ohkola 
Puh. 040 740 9946
(vkl ja ark klo 17 jälkeen)

Hieronta Niskanaukkeli
Hieroja
Janne Junnilainen 
Juholantie 95, Halkia 
Pihlajatie 2, Haarajoki 
p. 040 719 4594 
janne.junnilainen@pp.inet.fi

■ SKY-Kosmetologi ■ parturi-kampaaja 
° maskeeraaja a LCN-kynsimuotoilija

puh. 044 297 7012  
www.spoilm e.fi

Pauliina Paasila
0 4 0 -7 3 0 ^  S<h3

Pihlajatie Z , <94480 Haarajoki www.lepotila.net

Satu Haakanen 
0 4 0  5 3 1  6 6 8 1  

Pihlajatie 2, 04480 Haarajoki

RRRTU Ri-KAMPAAMO

"'VsKO

A s e m a k a tu  4 ,
J ä rv e n p ä ä
P u h . (0 9 ) 2 7 9  3 5 5 0

A v o im ia :
M a - to  9 -1 8  
P e  1 0 -1 9
L a  8 -1 4
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